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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020.gada 17.jūnijā

Nr.16/20

Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 17.06.2020.
sēdes lēmumu (protokols Nr.83, p.4.3.4.)
Precizēti
ar Stopiņu novada domes 28.10.2020.
sēdes lēmumu (protokols Nr.95. p.4.11.)

“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009.gada 11.novembra saistošajos
noteikumos Nr.23/09 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
7.punktu un
Reklāmas likuma 7.panta otro daļu
1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2009.gada 11.novembra saistošajos noteikumos
Nr.23/09 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 9.punktā vārdus “Stopiņu novada Domes apstiprinātos reklāmasafišu stendos” ar vārdiem “uz Stopiņu novada pašvaldības reklāmas-afišu stendiem”;
1.2. Izteikt noteikumu 53.punktu šādā redakcijā:
“53. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu juridiskām un fiziskām personām
piemēro naudas sodu:
53.1. par patvaļīgu reklāmas, reklāmas nesēju, izkārtņu vai sludinājumu izvietošanu

piemēro naudas sodu līdz 29 naudas soda vienībām;
53.2. par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot pašvaldības nodevu par reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu, piemēro naudas sodu
līdz 14 naudas soda vienībām;
53.3. par reklāmas, reklāmas nesēju vai izkārtņu uzstādīšanu neatbilstoši
saskaņotajam uzstādīšanas projektam piemēro naudas sodu līdz 29 naudas soda
vienībām;
53.4. par reklāmas, reklāmas nesēju vai izkārtņu neuzturēšanu vizuālā kārtībā
atbilstoši noteikumos noteiktajam piemēro naudas sodu līdz 29 naudas soda vienībām;
53.5. par reklāmas nesēju vai izkārtņu tādu izvietojumu, kas apdraud cilvēku
dzīvību un veselību, piemēro naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām;
53.6. par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas nesēju nenovākšanu 3 (trīs) dienu laikā
pēc reklamējamā pasākuma beigām piemēro naudas sodu līdz 29 naudas soda vienībām;
53.7. par reklāmas vai izkārtņu nenoņemšanu 3 dienu laikā pēc tā eksponēšanas
termiņa beigām, piemēro naudas sodu līdz 29 naudas soda vienībām.”
1.3.
Izteikt noteikumu 54.punktu šādā redakcijā:
“54. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Stopiņu novada pašvaldības policijas
amatpersonas, Stopiņu novada būvvaldes būvinspektors un galvenais arhitekts.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Stopiņu novada domes administratīvā
komisija.”.
1.4.

svītrot noteikumu 55.punktu;

1.5.

svītrot noteikumu 56.punktu.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada
domes informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

A.Vaičulens

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.16/20
“Grozījumi Stopiņu novada domes 2009.gada 11.novembra saistošajos
noteikumos Nr.23/09 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.
Projekta Saistošo noteikumu „Grozījumi Stopiņu novada domes
2009.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr. 23/09 „Par
nepieciešamības
reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
pamatojums
izvietošanu publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā””
(turpmāk – Saistošie noteikumi) mērķis ir precizēt 2009.gada
11.novembra saistošos noteikumus Nr. 23/09 „Par reklāmu,

izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās Stopiņu novada teritorijā” atbilstoši
Administratīvās atbildības likumā noteiktajam.
2020. gada 1. jūlijā ir stājies spēkā Administratīvās atbildības
likums, kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu
sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tāpat
vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos
spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.
Administratīvās atbildības likuma 16.panta pirmā daļa paredz,
ka “Naudas sods ir noteikta naudas summa, kas administratīvi
sodītajai personai jāmaksā par izdarītu administratīvo
pārkāpumu. Naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību
saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
Nolēmumā par sodu norāda piemērotās naudas soda vienības
un naudas soda summu euro.” Administratīvās atbildības
likuma 16.panta otrā daļa nosaka, ka “Viena naudas soda
vienība ir pieci euro.”
Tā kā saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu
pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo
atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tad
pašvaldībai ir jāveic saistošo noteikumu regulējuma
saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām
normām.
2. Īss
projekta Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina saistošo noteikumu
atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot
satura izklāsts
lēmumu pieņemšanas kārtību administratīvā pārkāpuma lietā,
kā arī precizējot normas par kompetentajām institūcijām, kas
veic administratīvā pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu
administratīvā pārkāpuma lietā.
3. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi
uz Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā
pašvaldības budžetu pašvaldības budžetu netiek prognozēta.

ietekme uz

4. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par Saistošie noteikumi administratīvās procedūras pēc būtības
administratīvajām
neietekmē, tās notiek saskaņā ar Administratīvās atbildības
procedūrām
likumu.

6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādē konsultācijas ar privātpersonām
konsultācijām
ar
nav veiktas.
privātpersonām
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājas vietnieks

A.Vaičulens

